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Arkivsak: 20/984   

Sakstittel:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - 

VINTER - EINAR INGILÆ  

 

 

Rådmannens innstilling: 
DISPENSASJON – MOTORFERDSEL I UTMARK. 
Lebesby kommune gir søkeren Einar Ingilæ dispensasjon for å kjøre med snøscooter. 

Trasè 

Fra egen bolig i Garteveien 1 frem til løype 4. 

 

Formål: 

Tilknytning til nærmeste løype. 

 

Tidsrom: 

Dd – 04.05.25 

 

Denne dispensasjonen kan også benyttes av: 

Åse, Alvilde og Andreas Ingilæ. 

 

 

Saksutredning: 
Det søkes om dispensasjon for å kunne kjøre fra egen bolig frem til nærmeste løype, (løype 

4). 

Kjørelengden er beregnet til ca 550-meter. 

 

Søknaden skal behandles iht NS §6 

 
 
For søknader etter nf. § 6 gjelder følgende vilkår:  

at det må påvises et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, transportbehovet må 
ikke kunne dekkes på annen måte, dispensasjon skal kun gis i unntakstilfeller og 
transportbehovet skal vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å 
redusere motorferdsel til et minimum. I Finnmark skal kommunene ikke innvilge 
dispensasjon dersom transportbehovet kan dekkes gjennom åpne snøskuterløyper eller 
barmarksløyper jf. Rundskriv T-1/96. Alle vilkårene må være oppfylt for at en søknad etter nf. 
§ 6 skal kunne innvilges.  

 

Vurdering: 

Alternativet vil her være opplasting på henger for videre transport til løypestart i Breivika ved 

Kjøllefjord. 

Administrasjonen vurderer dette til å være lite fornuftig og innstiller derfor på at søknaden 

innvilges. 

Søknaden er vurdert opp mot evt skader og ulemper dette kan medføre for naturmiljøet i 

området uten at vi kan se at denne kjøringen vil ha nevneverdig negativ effekt. 

Det samme gjelder for øvrig friluftsliv i området. 



Det er også vektlagt at  kjøreruten er relativt kort, (ca 550-meter). 

Lebesby kommune har tidligere praktisert å innvilge søknader for å kunne kjøre frem til 

nærmeste løypenett. 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
 
Kunnskapsgrunnlaget § 8 

Det er i følge Naturbase og kart over sensitive arter ikke registrert spesielt sårbare og trua arter 
langs den omsøkte traséen. og anser kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som tilstrekkelig. Føre-var-
prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Om samlet belastning § 10. 
Kjøring med scooter  i  gir normalt ikke skader på vegetasjonen. Det forutsettes da at det 
ikke kjøres over lyngmark.  Den samlede belastningen på naturmangfoldet vurderes derfor 
som liten bl.a fordi det her vil dreie seg om begrenset kjøring i fast løypetrasè med stabile 
snøforhold. 
Kjøring med scooter vil medføre en del støy. I omsøkt tilfelle er ikke dette vurdert til å ha et 
omfang som vil ha betydning for naturmangfoldet eller andre brukere av området. 
 
§§ 11 og 12 ansees ikke som reel for saken. 
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